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Sammanfattning 

Arbetsmarknaden har utvecklats och förändrats och dagens samhälle präglas av konkurrens 

för att företag ska bli marknadsledande inom sin bransch. Företagens arbetskraft blir allt 

viktigare i denna konkurrens och en motiverad personal som gör sitt yttersta på arbetet är en 

viktig faktor för företags framgång. Av den anledningen har den här studien genomförts med 

syftet att analysera och jämföra hur chefer inom offentlig och privat sektor motiverar sina 

anställda så att de trivs och vill prestera på arbetet. För att svara på syftet utformades fyra 

frågeställningarna likt följande, Vad menas med motivation i arbetslivet? Vilka faktorer och 

åtgärder influerar de anställdas motivation och prestation positivt eller negativt ur ett 

chefsperspektiv? Vad finns det för eventuella likheter och skillnader i hur chefer arbetar med 

att motivera sina anställda inom offentlig respektive privat sektor? Samt, Hur har synen på 

motivation i arbetslivet förändrats och hur ser framtiden ut? Resultatet baseras på tio 

semistrukturerade intervjuer med chefer från offentlig och privat sektor. Kärnan i chefernas 

olika uppfattningar är det som sedan har analyserats. Motivationsbegreppet är svårdefinierat 

och det finns många olika faktorer som har betydelse för att motivera anställda. Tidigare 

forskning som genomförts på området konstaterar att det finns signifikanta skillnader i 

arbetsmotivation mellan offentlig- och privatanställda. Offentliga chefer tenderar att arbeta 

för att finnas tillgänglig och anträffbar för sina anställda medan de privata cheferna tenderar 

att betona delaktighet och omtanke för de anställda. Samtliga respondenter i båda 

chefsgrupperna är överens om att motivationsarbetet kommer att bli allt viktigare i framtiden. 

De tror att anställda kommer ställa högre krav på sin arbetsplats, vilket skapar utmaningar för 

chefer för att hålla de anställda motiverade.  
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Inledning 

I dagens samhälle blir arbetskraften allt viktigare för att företag ska nå framgång. En 

motiverad och effektiv arbetskraft kan vara avgörande för att bli marknadsledande inom 

branschen. För att skaffa en motiverad arbetskraft krävs en förståelse för vad motivation är 

och vad det innebär. Motivation är ett väl använt begrepp, men vad det innebär finns det 

många olika svar på.  

 

De flesta människor har eller kommer ha ett arbete med lön som belöning. Lön innebär att vi 

kan ha någonstans att bo och att vi har mat på bordet, men vad mer krävs för att få anställa att 

vilja göra sitt yttersta på arbetet? Lönen är självklart en viktig motivationsfaktor, men det 

finns en mängd andra faktorer som också främjar motivation i arbetet, både inre och yttre 

motivation. Inre motivation handlar om att anställda känner inom sig att de gjort något bra 

och då får en inre belöning, medan yttre motivation handlar om att få någon form av materiell 

belöning eller uppskattning för det man gjort bra. Det mest optimala för att prestera bra i 

arbetet är att ha både inre och yttre motivation.  

 

Det finns många faktorer som både främjar och sänker motivationen hos anställda och det kan 

variera mellan olika individer, vilket är en utmaning för dagens chefer. Motivationen hos de 

anställda kan ha stor betydelse för hur väl anställda utför sitt arbete, hur man utvecklas och 

hur länge man väljer att stanna i ett företag. Detta gör arbetsmotivation till ett ständigt aktuellt 

och viktigt ämne. Ett talande citat är när en intervjuperson sa följande: 

 ”omotiverade anställda ger inga pengar till företaget”  

 

Offentliga och privata sektorer arbetar efter olika utgångspunkter och drivs ofta av olika mål, 

vilket gör det relevant att inte bara undersöka hur chefer arbetar med motivation utan även 

analysera och jämföra de olika sektorerna i förhållande till varandra. Både organisatoriska och 

ekonomiska förutsättningar kan variera, vilket innebär olika möjligheter för en motiverad 

personal.  

 

Arbetsmotivation är något som alltid funnits och allt eftersom att arbetsmarknaden och 

samhället har förändrats har även motivationen förändrats genom tiden. Vad framtiden har att 

erbjuda gällande motivation är svårt att förutse, men att en motiverad personal är viktig är ett 

faktum.  



 2 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och jämföra hur chefer inom offentlig och privat sektor 

motiverar sina anställda så att de trivs och vill prestera på arbetet. 

Utifrån syftet har fyra frågeställningar formulerats: 

 

1. Vad menas med motivation i arbetslivet?  

2. Vilka faktorer och åtgärder influerar de anställdas motivation och prestation positivt 

eller negativt ur ett chefsperspektiv?  

3. Vad finns det för eventuella likheter och skillnader i hur chefer arbetar med att 

motivera sina anställda inom offentlig respektive privat sektor?   

4. Hur har synen på motivation i arbetslivet förändrats och hur ser framtiden ut? 
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Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

Teoriavsnittet fokuserar på att ge läsaren en genomgång av relevanta teorier som kan 

påverka anställdas motivation. Avsnittet inleds med en teoretisk utgångspunkt där begreppet 

motivation behandlas och där motivationsteorier och motivationsfaktorer presenteras för att 

skapa en förståelse för vad motivation innebär. Därefter presenteras ytterligare faktorer som 

kan påverka anställdas motivation så som arbetsmiljö, ledarskapsstilar och 

organisationskultur. Därefter presenteras teorier på hur synen på motivation i förändring 

samt vad framtiden kommer att erbjuda gällande motivation. Avsnittet avslutas med tidigare 

forskning som genomförts på motivation i offentlig och privat sektor.  

___________________________________________________________________________ 

Teoretisk utgångspunkt 

För att veta vad motivation innebär krävs att begreppet motivation definieras. Motivation är 

ett ämne som det forskats mycket om och forskare kan konstatera att begreppet är svårtolkat 

och har många bottnar som kan användas på många olika sätt (Ahl, 2004, s.20f). Nedan följer 

olika forskares definitioner av motivation:  

”Alla inre (psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och 

motiverar handlingar” (Madsen, 1986:27 i Ahl, 2004, s.21) 

 

”En vanlig definition av motivation är det som uttrycks i en aktivitets riktning, intensitet och 

uthållighet. Motivationen styr alltså vad vi bestämmer oss för att göra, hur mycket eller 

ofta och hur länge vi gör det” (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 89-90). 

”Motivation är konsten att hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att 

utföra sitt arbete så effektivt som möjligt” (Gellerman,1995, s.11).  

Motivationsteorier  

För att skapa en förståelse för hur motivation skapas och bibehålls har Maslow och Herzberg 

utformat modeller för att förklara detta. Maslows behovsteori bygger på att alla människor har 

fem typer av behov som alla är beroende av varandra, det är: fysiska behov, behov av 

trygghet, behov av tillhörighet, behov av anseende och behov av självförverkligande 

(Maslow, 1943, s.394). Modellen är uppbyggd som en trappa där de fysiska behoven är längst 

ned i trappan och innan individen kan ta ett steg upp på trappan måste det behovet 

tillfredsställas (ibid: 370f). De behov som finns längre ner på trappan är det som sätter igång 

hur vi beter oss då det blir en obalans fysiologiskt, som vi ser som en ”brist”. Människan vill 
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då försöka se till att det behovet inte längre är en brist hos oss, vilket kan driva oss framåt. 

Teorin har fått en del kritik för att inte se människors olikheter när det kommer till 

engagemang i arbetet, då Maslows trappa endast tar upp de olika behov som vi människor har 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.91f).  

 

  

Maslow, A. (1943) The theory of human motivation. Psychological Review. 50 (4) 370-396  

Maslows behovstrappa förklarar hur motivation skapas medan Herzberg utformade en modell 

för att förklara hur motivation i arbetet bildas. Herzbergs modell bygger på att det finns två 

olika typer av faktorer som motiverar människor i arbetet, motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer (Chapman, 2015). Motivationsfaktorer är det som bidrar till att anställda 

känner ett ökat välbefinnande desto mer uppfyllda dessa behov är. Människor motiveras 

främst av motivationsfaktorer som exempelvis befordran, ansvar, utveckling, prestationer och 

ett arbete som skapar mening. Det är behov som gör människor olyckliga om de inte uppfylls, 

vilket skapar en drivkraft hos anställda att nå dem. Hygienfaktorer är sådant som kan leda till 

otillfredsställelse om det inte fungerar, exempel på sådana faktorer är ledning eller relation till 

kollegor. Dessa faktorer är inget som ökar välbefinnandet för anställda även om behoven 

uppfylls (Herzberg 1959 i Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.93).  

Herzberg kom fram till att det som är viktigast för arbetsmotivation hos människor är 

prestation och den uppskattning anställda får för den, inte bara lönen. Det finns naturligtvis de 

som hävdar att lönen är en grundläggande drivkraft, men undersökningar visar att det finns 

andra faktorer som motiverar mer än lön. En undersökning i Storbritannien år 2004 studerade 

vilka olika anledningar det fanns till att anställda ville byta arbete och i den studien placerades 
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lönen på en femte plats, där bland annat ”brist på stimulans i arbetet” och ”inga 

avanceringsmöjligheter” värdesattes högre. Lönen är viktig och är en drivkraft till att ha tak 

över huvudet och mat på bordet men inte den enda drivkraften för att göra ett bra arbete 

(Chapman, 2015).  

 

En ytterligare teori som förklarar medarbetares arbetsmotivation är teorin om arbetets 

utformning. Teorin bygger på att personalens arbetsmotivation påverkas av de 

arbetsförhållanden och den arbetsmiljö som råder på arbetsplatsen. För att skapa positiva 

känslor i arbetet hos de anställda bör arbetet utformas så att det innehåller varierande 

arbetsuppgifter som är lätta att förstå och finns i ett sammanhang. Andra faktorer som är 

positiva för motivationen är om de anställda får vara självständiga och har möjlighet att kunna 

styra över hur man löser sina arbetsuppgifter. Arbetet ses som betydelsefullt om dessa 

aspekter finns med i arbetet. Det är även viktigt att anställda får ta ansvar och att de får 

återkoppling på det de gör, vilket skapar respekt och stolthet (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013, s.95).  

 

Motivationsfaktorer  

För att skapa motivation hos anställda finns det olika typer av faktorer som kan påverka 

motivationen positivt och negativt. Gagne och Deci konstaterar i deras artikel Self-

determination theory and work motivation, att anställdas motivationsfaktorer kan delas upp i 

två grupper, inre och yttre. Inre motivation är när anställda får inre belöning genom att utföra 

något som de är intresserade av och därigenom skapa en belåtenhet. Yttre motivation är enligt 

forskarna något som kräver att den anställde antigen får verbal eller materiell belöning vilket 

leder till motivation. Förekomsten av både inre och yttre belöningar på arbetsplatser är det 

som skapar den bästa arbetstillfredsställelsen hos anställda (Gagne & Deci, 2005, s.356). 

Pengar är ett exempel på en yttre belöning och många tror att motivation gör att köpas med 

just pengar. Det skulle vara enkelt om det endast räckte med att höja lönen för att öka 

motivationen hos de anställda, men så är det förstås inte. Oftast kräver en högre lön att den 

anställda ger något tillbaka, exempelvis tid som den anställda kan behöva avstå från fritid. 

Som chef måste du ge ett bra erbjudande för att endast kunna motivera anställda med pengar, 

detta för att individer inte alltid vill offra vad som helst för en högre lön. Pengar som 

motivationsmedel är också väldigt dyrt för företag och därmed ett ineffektivt sätt för att 

motivera (Gellerman, 1995, s.17f). Utöver en högre lön är bonussystem ett vanligt verktyg 
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som företag använder sig av för att motivera sina anställda (Mattson, Torbiörn & Hellgren, 

2014, s.17). 

 

Det är inte alltid lätt att veta vad anställda motiveras av, Simone (2012) anser att man genom 

att lära känna och förstå de anställda på ett djupare plan, lättare kan veta vad de motiveras av. 

Simone arbetade under många år som chef på olika sjukhus i USA och under sin tid som chef 

började han att gå längs korridorerna där hans anställda arbetade. Detta gjorde att han fick 

möjligheten att samtala med de anställda, lyssna på deras klagomål, skvaller och allt de hade 

att säga. Den korta tid och den lilla ansträngning som det var att gå runt och samtala med dem 

var för honom värdefullt för att kunna lära känna dem, skapa en relation och förstå deras 

tankar och inre (Simone, 2012).  

 

Vare sig det är inre eller yttre belöning som anställda får för sin arbetsprestation är det viktigt 

att ansträngningen för det utförda arbetet stämmer överens med den belöning eller ersättning 

som de anställda får för det utförda arbetet. Utvecklingsmöjligheter, befordran och 

uppskattning är exempel på belöningar. Relationen mellan ansträngningen och ersättningen 

måste vara i balans för att de anställda ska vara nöjda och motiverade. Skulle den anställda 

uppleva att ansträngningen är högre än belöningen kan det leda till negativa påfrestningar för 

medarbetarens hälsa samt sänka motivationen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.85).  

 

Arbetsmiljö 

Teorin om arbetets utformning fastställer att arbetsmiljön och arbetets utformning har en 

påverkan på arbetsmotivationen är hos de anställda (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, 

s.95). Detta gör arbetsmiljön till ett viktigt redskap för alla organisationer då arbetsmiljön kan 

främja anställdas trivsel och utveckling. För att uppnå en god arbetsmiljö som även är bra ur 

en psykosocial synvinkel bör företag ta tillvara på de kunskaper anställda har och även deras 

kreativitet. Det är något som kommer att öka engagemanget och motivationen hos varje 

individ, vilket leder till bättre kvalité i arbetet och en bättre produktion. Arbetsmiljölagen tar 

upp vilka faktorer som är viktiga för att ha en god psykisk hälsa på arbetet och där nämns 

bland annat att anställda ska känna meningsfullhet, social gemenskap och ha 

påverkansmöjligheter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 119-121).  

Medarbetarnas mående och motivation påverkas av hur arbetet är utformat på arbetsplatsen 

och för att främja personalens mående och motivation kan arbetstider, anställningstrygghet, 
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stöd, inflytande och krav vara områden att se över. För att personalen ska vara friska under 

lång tid så är ett tydligt och bra ledarskap, öppenhet och god kommunikation viktiga 

beståndsdelar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 135). Waldenström och Härenstam 

gjorde en studie som visar att organisationer som under fem till sju år haft en positiv trend av 

utveckling hade ett tydligt ledarskap. Chefen skapade en bra och tydlig fördelning av ansvar 

där hela arbetsgruppen såg till att arbetet blev utfört. Detta visar på vikten av ett bra ledarskap 

där chefen lyckas få en enad syn hos de anställda och där de tar ansvar för arbetet 

(Waldenström & Härenstam 2006 i Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 125, s.129). 

Chefer kan alltså med hjälp av sitt ledarskap påverka de anställdas motivation och 

arbetsglädje.  

 

Det finns faktorer som kan påverka arbetsmotivationen negativt, bland annat stress och krav 

är omständigheter som kan vara motivationssänkande för anställda. Krav- och 

kontrollmodellen förklarar vilka olika faktorer som chefer i detta fall måste ta hänsyn till för 

att förstå uppkomsten av negativ stress som i sin tur kan leda till sänkt motivation. Arbeten 

med höga krav, där det finns möjlighet att påverka och där anställda känner ett socialt stöd, är 

de arbeten som ger förutsättningar för att de anställda ska känna glädje och motivation. Har 

arbetet höga krav och inga påverkansmöjligheter, där tempot är högt och inget socialt stöd 

återfinns, kan negativ stress bland de anställda skapas, vilket är motivationssänkande. 

Förutom sänkt motivation är detta något som kan leda till andra problem för den anställda. 

Högt blodtryck, sömnbesvär och ökad risk för hjärtinfarkt är några av de risker som 

uppkommer om krav och kontroll i arbetet inte är på samma nivå, vilket också påverkar 

företaget i stort (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990) Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction 

of the working life. New York. Basic Books. S. 32.  



 8 
 

Ledarskapstilar 

Caldwell och Dixon anser att chefens personlighet och egenskaper är faktorer som har 

inverkan på anställdas motivation. För att medarbetare ska vara motiverade krävs en ledare 

som de anställda känner tillit till och har förtroende för. Som chef vill man skapa en 

organisationskultur där det finns möjlighet att skapar relationer mellan de anställda, som i sin 

tur kan stärka motivationen i arbetet och organisationen (Caldwell & Dixon, 2009, s.91). 

Förutom organisationskultur är det viktigt att chefens ledarskap är flexibelt. En erkänd 

ledarskapsstil är situationsanpassat ledarskap som innebär att ledarskapet ska anpassas utefter 

de situationer som man befinner sig i eller efter vad som händer i företaget. Genom att kunna 

anpassa ledarskapet utefter behovet hos de anställda och företaget skapas ett effektivt 

ledarskap (Northouse, 2013, s.99). Om ledarskapet kan anpassas efter anställdas behov 

underlättar det även arbetet med att motivera personalen då chefen vet vad de olika 

medarbetarna behöver för att kunna vara motiverade.  

 

De anställdas motivation är väldigt viktig och bör därför prioriteras inom organisationer. 

Genom Path-Goal teorin kan man öka de anställdas prestationer genom att fokusera på just 

anställdas motivation. Path-Goal teorin poängterar relationen mellan ledarstilen och de 

anställdas egenskaper samt hur arbetet är utformat. Anställda kommer att vara motiverade om 

de tror att de kan utföra sitt arbete, att deras ansträngningar kommer att resultera i något samt 

att arbetet är meningsfullt (Northouse, 2013, s.138). Motivation skapas när ledaren genom 

coachning tar bort hinder för att kunna nå gemensamma mål. Teorin förklarar hur chefer kan 

hjälpa anställda att uppnå sina mål genom att ledaren vet vilka beteenden som är bäst lämpade 

att använda gentemot de anställda (Ibid: 138, 143). Genom att skapa en bra miljö och kultur 

på arbetet kan motivationsarbetet underlättas.  

Organisationskultur 

Caldwell och Dixon (2010, s.91) påpekar att chefer bör skapa en organisationskultur som 

bidrar med kärlek, förståelse och tillit till de anställda som inspirerar dem. Under de senaste 

åren har organisationskultur blivit allt mer populärt och en anledning till det är att vi i dagens 

samhälle värderar andra motivationsfaktorer högre än lön. Bang (2010, s.82) skriver att 

människor som finns i organisationen, deras kunskap, erfarenhet, utbildning, personlighet och 

värderingar har påverkan på organisationskulturen. Människors personligheter och 

erfarenheter avspeglas på kulturen och även vilka positioner och roller de har i 

organisationen. Även omgivningsbestämda faktorer som exempelvis den lokala kulturen, 
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arbetsuppgifter, tillgänglig teknik och lagar och regler påverkar organisationskulturen (Ibid: 

s.82). Ledningen har också betydelse för organisationskulturen på flera sätt, bland annat i hur 

man som ledare beter sig, vilka arbetsuppgifter de har och hur de genomförs. Det är ledningen 

som visar vad företaget tror på och vilka värderingar som finns i företaget, vilket påverkar 

motivationen hos de anställda (Ibid: s. 84f). 

 

Synen på motivation i förändring och framtid  

Under de senaste årtionden har företag och arbetsplatser förändrats mycket och konkurrensen 

blir allt hårdare. I dagens samhälle och i framtiden kommer företag både konkurrera med 

teknologi och mänskliga resurser, vilket gör att en motiverad arbetskraft kommer bli en 

strategisk tillgång under en sådan konkurrens (Steers, Mowday & Shapiro, 2004, s.383). Det 

mänskliga kapitalet, arbetskraften, kan alltså bli en viktig konkurrensfördel gentemot andra 

företag. Av den anledningen bör utveckling och motivation hos anställda prioriteras (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010, s.57). 

 

Vad framtiden har att erbjuda när det kommer till arbetsmotivation finns det inte mycket 

forskning på, men att det är en viktig konkurrensfördel är många överens om. I dag har 

arbetsplatser och företag ett allt mer kortsiktigt fokus där tid är något det inte alltid finns gott 

om. Därför är det viktigt att företag lyckas med att utveckla de anställda som finns inom 

företaget så att arbetet blir effektivare och kan uppfylla arbetsmarknadens krav (Steers, 

Mowday & Shapiro, 2004, s.384).  

Latham och Ernst skriver att tidigare studier som genomförts visar att pengar var dåtidens 

stora motivationsfaktor. I studien Keys to motivating tomorros`s workforce försöker de ta reda 

på vad morgondagens arbetskraft kommer att motiveras av. De anställdas motivation är 

beroende av företagets eller organisationens ledning. I framtiden kommer motivation vara 

något som finns med i alla processer inom företag där människor relaterar till varandra. 

Motivation kommer byggas genom att företag har aktiviteter tillsammans där tyngdpunkten 

läggs vid motiverande, erkännande och att belöna kollektiv, men även individen (Latham & 

Ernst, 2006, s.191f). Belöningssystem kommer att vara något som stärker kollektiv 

effektivitet och samarbetet mellan grupper. Man kommer i ökad grad att ge individerna i 

organisationen ansvar för motivationen och se till att det kan skapas motivation på 

arbetsplatsen. Motivation kommer alltså bli något man tillsammans skapar på arbetsplatsen 

genom gemensam aktivitet (Lathman & Ernst, 2006, s.192). 
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Motivation inom offentlig och privat sektor  

Craig Matheson presenterar i sin artikel the motivation of public sector employees att det inte 

finns några direkta skillnader i hur chefer inom offentliga respektive privata företag motiverar 

sina anställda. Han anser att alla människor har samma mänskliga behov och liknande sociala 

egenskaper vare sig man arbetar inom offentlig eller privat sektor. Matheson påpekar också 

att alla arbetsplatser använder sig av betalning, befordran och belöning, vilket gör att det inte 

borde vara någon större skillnad mellan sektorerna. Han menar snarare att variationen i 

motivation hos de anställda förknippas med var den anställde befinner sig i hierarkin inom 

organisationen. Mellan högt och lågt rankade arbeten finns det en skillnad i möjligheten att 

vara självständig, känna en mening med arbetet och en skillnad i status. Motivationen har 

även att göra med vilka arbetsuppgifter och kontrollmetoder exempelvis övervakning, regler, 

styrinformation som organisationen använder sig av och inte vilken sektor den anställde 

befinner sig i. Det är ofta dessa faktorer som avgör tillgången på olika belöningar samt vilken 

motivation de anställda får (Matheson, 2012, s.231f). 

 

Tidigare forskning som genomfördes av Rainey visade att det inte fanns några skillnader 

mellan offentligt och privat ledarskap (Rainey 1989 i Andersen, 2010, s.131). Jon Andersens 

(2010, s.137, 140) artikel the motivation of public sector employees, visar nu det motsatta. I 

artikeln undersöks om det finns skillnader i ledarskapsbeteenden mellan offentliga och privata 

chefer. Studiens slutsats är att det finns signifikanta skillnader på ledarskapsstilar och vad de 

motiveras av i de olika sektorerna. Offentliga chefer arbetar för att komma med nya idéer och 

andra sätt att göra saker på. De förespråkar tillväxt, vill inleda nya projekt och tänker och 

planerar inför framtiden. Privata chefer visar hänsyn för kollegor, är omtänksamma och låter 

de anställda ta egna beslut. Ledarskapsbeteenden inom de olika sektorerna skiljer sig åt, men 

däremot finns inga direkta skillnader i hur cheferna fattar beslut. Båda grupperna av chefer 

försöker att utnyttja möjligheter som ges och har en vilja att hitta nya lösningar. Skillnaden 

mellan de offentliga och privata chefer förklaras med att det finns organisatoriska skillnader 

mellan sektorerna samt vilken bransch företaget är verksam inom (Andersen, 2010, s.137, 

140).  

Buelens & Broeck fastställer att det är stor skillnad i arbetsmotivation mellan chefer och 

anställda inom offentlig sektor och chefer och anställda inom privat sektor. Deras slutsatser är 

att privata chefer och anställda i större utsträckning värderar ekonomiska belöningar högre än 

vad chefer och anställda inom offentlig verksamhet gör (Buelens & Broeck, 2007, s.65). Lön 
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är alltså enligt dem en större motivationsfaktor hos de som arbetar inom privata företag. 

Anställda inom offentlig sektor motiveras mer av inre motivationsfaktorer som exempelvis 

arbetsinnehåll, utveckling, intressant arbete och möjligheten att lära sig nya saker samt att 

göra något meningsfullt (Ibid: 66). Forskarna anser att skillnad i motivation kan förklaras av 

den hierarkiska nivå den anställde befinner är på och att skillnaden till stor del beror på 

arbetets innehåll och inte vilken sektor man befinner sig i (Ibid: 69).   
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Metod 

I följande avsnitt redogörs det tillvägagångssätt som använts för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Nedan kommer urval av respondenter, genomförande, etik och 

analysstrategi.  

 

Syftet med studien är att analysera och jämföra hur chefer inom offentlig och privat sektor 

motiverar sina anställda till att prestera på arbetet. För att ta reda på detta har en kvalitativ 

metod valts och semistrukturerade intervjuer genomförts. Kvalitativ forskningsstrategi 

innebär att man vill ta reda på och försöka förstå undersökningspersonernas syn på något, i 

detta fall motivation (Kvale & Brinkmann, 2013, s. 17). Eftersom syftet också är att 

undersöka om det finns eventuella likheter och skillnader i hur chefer inom offentlig och 

privat sektor motiverar sina anställda, har respondenter valts ut efter detta syfte. Tio chefer 

fördelat lika mellan offentlig och privat sektor har därför intervjuats.  

 

För att skapa en bra bild över chefernas erfarenheter och upplevelser i arbetet med motivation 

valdes semistrukturerade intervjuer där frågorna ställdes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). 

Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att kunna anpassa frågorna utefter vad som sägs i 

intervjuerna och det ges möjlighet att ställa ytterligare relevanta frågor för studien. Denna 

intervjuform innebär också att respondenterna kan svara fritt och öppet (Bryman, 2012, s.206, 

s. 414). Den intervjuguide som användes baserades på syftet och frågeställningarna för 

studien och underlättade jämförelsearbetet samt säkerställde att resultatet besvarade syftet och 

frågeställningarna. Intervjuguiden delades upp i fyra teman; bakgrundsfakta, motivation, syn 

på motivation över tid och framtid. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserat utefter 

en fenomenografisk ansats där kärnan ur respondenternas svar och deras olika uppfattningar 

om motivation har legat till grund för den analys som genomförts. Fenomenografisk analys 

innebär att man vill hitta variationen hos ett fenomen, i detta fall respondenternas syn och 

arbete med motivation (O. Lindberg, 28 januari, 2015). 

 

Validitet är ett begrepp som används inom vetenskaplig metod. Validitet handlar om man 

undersöker det man har till avsikt att undersöka i en studie (Kvale, 2013, s. 264). Samtliga 

intervjufrågor har utgått från den syftesformulering och de frågeställningar som utformades 

innan studiens början, vilket innebär att författarna anser att de undersökt det som var tänkt. 

Även de två pilotintervjuer som genomfördes ger ytterligare argument för att man undersökt 
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det man hade för avsikt att göra. Kommunikativ validitet innebär författarna beskriver hur 

exempelvis datainsamling, urval och bearbetningen av data har gått till för att på så sätt kunna 

stärka trovärdigheten i studien (Gunnarsson, 2002). Författarna till den här studien beskriver 

därför i detta metodavsnitt studiens arbetsprocess där urval, datainsamlingen och analysmetod 

presenteras. 

 

Urval   

Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna 

valde respondenter utifrån deras gemensamma kontaktnät samt syftet med studien (Bryman, 

2012, s.194). För att kunna besvara frågor kring motivation över tid fanns en strävan efter att 

respondenterna skulle ha varit chef under ett antal år samt ha minst tio anställda under sig. 

Utöver det fanns en önskan om en jämn könsfördelning, vilket uppfylldes.  

 

Genomförande 

Respondenterna kontaktades via telefon där syftet med studien beskrevs samt tid för intervju 

bokades. Inför den första intervjun genomfördes två pilotintervjuer med två utomstående 

personer för att kontrollera intervjuguiden och se till att frågorna kändes relevanta för studiens 

syfte (Bryman, 2012, s.258). Pilotintervjuerna resulterade i att en del frågor omformulerades 

och att någon fråga plockades bort.  

 

Intervjuerna som varierade mellan 25-60 minuter genomfördes på respondenternas arbetsplats 

för att skapa en trygghet där respondenterna kunde tala öppet kring ämnet. Inför varje intervju 

informerades respondenterna återigen om syftet med studien samt de etiska riktlinjerna. Varje 

intervju inleddes med att respondenten fick berätta om sin yrkeskarriär, detta för att skapa ett 

avslappnat samtal. Ansvaret som intervjuledare bestämdes inför varje intervjutillfälle för att 

intervjun skulle få ett bra flyt. Då författarna hade en viss anknytning till några av 

respondenterna fick den författare som inte hade anknytning till respondenten vara den som 

var intervjuledare. Detta för att förhindra att författaren drog egna slutsatser eller att någon 

fråga inte ställdes på grund av att författarens förkunskap om respondenten. Båda författarna 

var således med på alla intervjutillfällen för att på bästa sätt få en bild av vad som sagts och 

för att kunna hjälpas åt med eventuella följdfrågor. För att underlätta analysarbetet spelades 

samtliga intervjuer in efter godkännande av respondenterna.  
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Intervjuerna transkriberades efter varje avslutad intervju och lyssnades sedan igenom för att 

säkerställa att inget missuppfattats och att transkriberingen var korrekt. Under vissa intervjuer 

upplevdes en del intervjufrågor som en aning upprepande, men det var något som var positivt 

i andra intervjuer då svaren blev uttömmande när respondenten reflekterade ytterligare kring 

ämnet. Flera respondenter upplevde intervjun som givande och många nämnde att de skulle 

tänka ännu mer på motivation efter intervjun.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Innan varje intervju presenterades syftet med intervjun och de etiska riktlinjerna för 

respondenten. Den första etiska riktlinjen är informationskravet där syftet med 

undersökningen presenteras för respondenten. Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att 

delta och att de när som helst kan avbryta intervjun. Vid telefonkontakten tackade 

respondenterna ja till att medverka i studien samt att deras intervjusvar skulle finnas med i 

resultatet. Innan intervjun meddelades även möjligheten att respondenten när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Den tredje riktlinjen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

respondenternas uppgifter inte kommer kunna kopplas till respondenten och att det endast är 

författarna som kommer att ha tillgång till materialet. För att säkerställa detta avidentifierades 

materialet under analysfasen då respondenternas namn byttes ut. De offentliga cheferna 

refereras som RO1-RO5 medan de privata cheferna refereras som RP1-RP5. I resultatet 

framgår heller inte specifika detaljer om arbetsplatsen för att läsaren inte ska kunna identifiera 

respondenten. Nyttjandekravet innebär att de personliga uppgifterna och det som framförts 

under intervjuerna endast kommer att användas till denna studie (Bryman, 2012, s.131f). 

Intervjuinspelningarna och transkriberingarna har därmed raderats efter att uppsatsen 

färdigställts.  

 

Analysstrategi 

De transkriberade intervjuerna var underlaget till den fenomenografiska analys som 

genomförts. Som ett första steg i analysfasen lästes materialet igenom för att författarna skulle 

bekanta sig ytterligare med datainsamlingen. Därefter genomfördes en kondensation där 

transkriberingarna sammanfattades i ord eller kortare meningar, vilket gjorde materialet mer 

lättarbetat (Fejes & Thornberg, 2009, s.127f ). Det centrala i varje intervju jämfördes sedan 

med de andra intervjuerna och analyserades av författarna. Teman utformades utefter de 

frågeställningar som ställts och datamaterialet sorterades därefter upp efter dessa teman med 
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utgångspunkt att hitta likheter och skillnader i materialet. Dessa olika teman namngavs med 

motivation, motivationsfaktorer, arbetet med motivation, synen på motivation över tid samt 

med offentliga chefer och privata chefer. Detta för att lätt kunna se de centrala tendenserna i 

materialet. Det sista steget bestod av att analysera kärnan i resultatet från transkriberingarna 

med den teori och tidigare forskning som framställts. Fenomenografisk ansats valdes då syftet 

med studien är att beskriva och analysera chefernas olika uppfattningar om motivation i 

arbetet och för att finna likheter och olikheter i datamaterialet, vilket är den fenomenografiska 

ansatsens avsikt (Ibid: 132).  
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Empiriskt underlag 

I följande avsnitt kommer undersökningens respondenter att presenteras samt en kortfattad 

beskrivning av vad för typ av frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

I intervjuerna ställdes frågor kring hur cheferna skulle beskriva ordet motivation och vilka 

olika faktorer som påverkar motivationen. Frågor ställdes också kring hur cheferna arbetar för 

att de anställda ska trivas och hur de arbetar för att främja motivationen, detta på grund av att 

vi ville veta hur de ser på motivation och hur de arbetar med det. En av frågeställningarna 

undersöker hur synen på motivation har förändrats över tid samt hur de tror att arbetet 

kommer att se ut i framtiden, därför ställdes frågor om det. För att respondenterna ska förbli 

anonyma i resultatet har varje chef fått en egen benämning, RO1 står för Respondent offentlig 

chef nummer 1. RP1 står för Respondent privat chef nummer 1.  

 

De offentliga cheferna 

RO1 – En kvinna i 60-årsåldern som är enhetschef på ett äldreboende inom Umeå kommun. 

Är utbildad sjuksköterska men har arbetat som chef på ett flertal arbetsplatser under sitt 

yrkesliv. Hon ser sig själv som en tydlig, noggrann och ganska petig chef som försöker vara 

ute på enheterna så mycket som möjligt. 

 

RO2 – En kvinna i 40-årsåldern som arbetar som avdelningschef inom Landstinget i Umeå. 

Hon är utbildad undersköterska och sjuksköterska och har tidigare arbetat på flera olika 

arbetsplatser. Hon försöker lyssna in och återkoppla till personalen och ser sig själv som en 

plikttrogen chef.  

 

RO3 – Är i 50-årsåldern och arbetar som fastighetschef inom en av Umeås kranskommuner. 

Han har en byggnadsutbildning och har arbetat både inom offentlig och privat sektor. Han 

ställer höga krav på sig själv och sina anställda och tror på ”frihet under ansvar”.     

 

RO4 – En man i 50-årsåldern som idag är distriktschef inom Umeå Kommun och som tidigare 

arbetat inom olika branscher. Han säger att han nog är lite för snäll som chef och försöker 

vara lyhörd inför personalens intressen.  
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RO5 – Är i 50-årsåldern och är i grunden utbildad sjukgymnast men arbetar nu som 

avdelningschef inom Landstinget. Som chef är hon empatisk, tydlig, målinriktad och 

strukturerad.  

 

De privata cheferna 

RP1 – En man i 50-årsåldern, arbetar som platschef på ett stort bygg- och fastighetsföretag i 

Umeå. Han har gått en fyraårig teknisk utbildning och tror att det är viktigt med humor i 

chefskapet, men också att ha koll på läget.  

 

RP2 – En kvinna i 40-årsåldern som i stort sett arbetat på samma livsmedelsbutik i Umeå 

under sin yrkeskarriär. Hon är utbildad barnskötare men är idag butikschef. Hon beskriver sig 

som en rättvis, bestämd men glad chef som gärna undviker att peka med hela handen.  

 

RP3 – En kvinna i 40-årsåldern som efter gymnasieutbildningen började arbeta på en 

klädbutik i Umeå där hon idag är butikschef sedan några år tillbaka. På frågan om hur hon 

skulle beskriva sig själv som chef så säger hon att hon snarare ser sig som en ledare istället för 

chef.  

 

RP4 – En man i 30-årsåldern som arbetat på olika ställen inom restaurangbranschen och 

driver idag en bar och restaurang i Umeå. Tolerant, kanske lite för snäll, ambitiös och ”vill 

framåt” är några egenskaper han tycker att han besitter som chef.  

 

RP5 – En kvinna i 30-årsålder som arbetar som arbetsledare på ett privat hemtjänstföretag i 

Umeå. Hon skulle beskriva sig själv som chef med orden ”hård men rättvis” och försöker se 

personalen som ett team som hon arbetar mycket med.  
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Resultat  

I det här avsnittet kan läsaren ta del av studiens resultat som baseras på de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts med de offentliga och privata cheferna. Resultatet är upplagt 

utefter syftet och frågeställningarna för studien, chefernas syn på motivation, 

motivationsfaktorer, hur de arbetar med motivation och hur de anser att motivation har 

förändras och kommer förändras är något som läsaren kommer utläsa i detta avsnitt. 

Avsnittet inleds med resultatet från de offentliga cheferna och sedan de privata chefernas 

resultat.  

 

Resultat från de offentliga cheferna 

Flera av de offentliga cheferna menar att begreppet motivation är något som tar individer 

framåt och gör att man utvecklas:  

”För mig är det att hitta det som gör att personalen vill följa mig och nå de mål vi har satt 

upp, alltså en morot” RO2.  

 

De offentliga cheferna ser grupptillhörighet, bekräftelse och beröm som några 

motivationsfaktorer förutom lön. Utöver detta kan en drivkraft vara när personen själv kan få 

ut något av arbetet.  

”…Det räcker ju liksom inte med yttre faktorer tror jag, utan du måste ju verkligen ha en 

inre drivkraft för att vilja göra ett bra jobb” RO1. 

Några av de offentliga cheferna tror att de anställda motiveras av att kunna göra det där ”lilla 

extra” på arbetet. Majoriteten tror även att patienterna/kunder, beröm och att få återkoppling i 

arbetet är motiverande.   

”Jag tror ju att de får sin motivation av patienterna, och mötet med patienterna, där man 

får den här direkta responsen, berömmet eller återkopplingen…” RO2.  

Trivsel är en annan faktor de offentliga cheferna tycker är viktig för motivationen. För att 

skapa trivsel brukar de bjuda på fika, ha afterwork och andra aktiviteter tillsammans. Att 

skapa en bra arbetsmiljö är något som ses som viktigt samt att träffa de anställda dagligen. 

RO2 berättar att hon alltid tackar när någon ställer upp och att beröm och återkoppling skapar 

trivsel på arbetsplatsen. Även att försöka skapa relationer mellan alla medarbetare nämns för 

att ha en trevlig arbetsplats.   
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De tror att det är negativt för motivationen om de anställda inte har någon möjlighet att 

påverka eller när de inte har kontroll över situationen. Utöver det nämns även dålig 

information, negativa förändringar eller nedskärningar samt stress som motivationssänkande 

faktorer. Även arbetstyngd, tid, dålig arbetsmiljö samt en icke närvarande ledning är 

motivationssänkande enligt de offentliga cheferna. 

”Jag tror att alldeles för mycket patienter, för hård vårdtyngd, stress och en känsla av att 

inte ha kontroll över sin situation, det sänker motivationen jättemycket” RO2.  

 

När det handlar om det konkreta arbetet med motivation så betonar de vikten av att ha 

regelbundna träffar i form av möten men även att träffa de anställda dagligen och att finnas 

där om personalen behöver prata.  

 ”jag försöker att gå runt och träffa dem, att vara närvarande, att se dem, att vara 

tillgänglig…”. RO2  

Vad som är det viktigaste man som chef kan göra för att ha en motiverad personalstyrka anser 

RO5 är att man är tydlig med varför man gör olika saker, om hon fick önska skulle hon vilja 

ha mer utbildning när det gäller motivation och arbeta mer med utveckling och mål. RO2 

säger: 

 ”jag skulle framförallt vilja ha mer tid”. 

Flera av de offentliga cheferna håller med om citatet och vill ha mer tid att hinna se 

individerna och en chef betonar att den egna vinsten för personalen är väldigt viktig. 

De offentliga cheferna har blandade åsikter kring om de tycker att det är lätt eller svårt att 

motivera anställda. Svaren blev ”ganska lätt hittills”, ”svårt att motivera någon som är 

svårmotiverad”, ”varken eller”, ”beror på” och ”varierar från person till person”.  Lättast 

upplever de att det är i medgång och positiva förändringar och svårast är det när de själva inte 

varit med och fattat beslutet. En offentlig chef säger att det beror på hur den anställda mår.  

 

Flera av de offentliga cheferna är överens om att anställda idag kräver mer, exempelvis bra 

arbetsmiljö, utveckling, krav på arbetsinnehåll och förändringar. En chef ser inte lön som 

någon motivationsfaktor idag, medan en annan anser att lön och andra förmåner har större 

betydelse idag än tidigare. De flesta av de offentliga cheferna tror att man i framtiden måste 

erbjuda mer när det gäller arbetsmiljö, förmåner och utveckling för att behålla personalen 

motiverad. 
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 ”…jaa man måste erbjuda massa saker (skratt) och det är klart att vi inte har hur mycket 

pengar som helst, det måste vara arbetsmiljö, förmåner, utbildning, utveckling…” RO5.  

 

Att det kommer ställas högre krav på cheferna och att anställda kommer vilja ha individuell 

utveckling är något RO2 tror kommer bli viktigt samt att man ändrar synen på motivation.  

 

Resultat från de privata cheferna 

En del av de privata cheferna definierade inte begreppet motivation, men av de som gjorde det 

nämns att det är något som skiljer sig åt mellan olika individer och att det är viktigt att man 

har en egen drivkraft. RP1 uttrycker att motivation är när man ser resultat och att det är det 

egna drivet inom människan, en känsla. RP3 säger att motivation är en ”morot” och att: 

 ”man har liksom förmågan att göra lite mer än vad man egentligen borde göra och att man 

gör det för att man vill göra det själv…”  

Privata chefer betonar trivseln som en viktig drivkraft i arbetet i form av att man arbetar 

tillsammans, trivs med arbetskamraterna och känner en arbetsglädje. Arbetsmiljön är en 

annan faktor som nämns som något som kan påverka motivationen hos de anställda och även 

arbetsledaren. Några chefer pratar om att lön och förmåner är något som ökar motivationen: 

 ”Jamen lön är en, det är väl egentligen rent generellt vad alla, arbetar man ska man ha 

lön…” RP4.  

För att skapa trivsel på arbetsplatserna brukar de privata cheferna bjuda på fika, visa intresse 

för de anställda som privatpersoner och även anordna olika typer av aktiviteter:   

 “Sen så har vi ju alltid lite personalfester och ställer till med middagar och försöker 

ibland styra upp grejer på vardagar, allt för att få den här gemenskapen då” RP4.  

Vad som motiverar de anställda har de privata cheferna delade åsikter om. Gemenskapen och 

att man tycker om sitt arbete samt lön, är aspekter som nämns som positiva för 

arbetsmotivationen.  En chef upplever att möjligheten att tala fritt och att det finns rutiner på 

arbetet motiverar. Möjligheten att kunna vara delaktig och påverka arbetssätt, komma på nya 

metoder och att lösa problem är ytterligare motivationsfaktorer som en privat chef tror 

påverkar de anställdas motivation positivt. Bonussystem är något som två privata företag 

använder sig av, ett företag använder sig av bonus utöver lön och det andra har ett slags 

bonussystem men det är så litet att det inte märks av.  
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Tidspress, negativa kunder, frånvarande ledning anser de har en negativ påverkan på 

motivation. Konflikter, negativ stämning samt misslyckade mål är också motivationssänkande 

enligt dem:  

”det går jättefort tror jag, det kan bara vara att man har en tuff månad, då man kanske inte 

når de mål som är uppsatta” RP3.  

Flera privata chefer tror att de skapar motivation hos de anställda genom att visa att de bryr 

sig om dem och låter dem vara delaktiga i arbetet. RP1 anser att det är svårt att bara ”stå och 

motivera” och menar vidare att det snarare handlar om att ge ansvar och uppgifter som är 

utvecklande. Det är olika vad de privata cheferna ser som det viktigaste de gör för att 

motivera. Några anser att det är beröm och uppskattning medan andra nämner delaktighet, att 

de anställda får fatta beslut och att man bryr sig om vad de anställda gör. RP5 pratar om 

kommunikation: 

“Men då tror jag nog att det handlar om kommunikationen med personalen”. 

Om möjligheterna fanns så skulle en privat chef vilja gå en utbildning i motivation och flera 

skulle vilja ha mer tid till exempelvis feedback. Många pratar om att man vill involvera 

personalen mer i motivationsarbetet på arbetsplatsen och att det är svårt att lära sig att 

motivera, ”man är som man är” konstaterar en chef.  

Åsikterna kring om det är lätt eller svårt att motivera bland de privata cheferna skiljer sig åt. 

Lättast att motivera tycker de att det är när det går bra för företaget och när anställda är glada. 

Svårast är det när det går dåligt eller när det börjar någon ny för att chefen då måste ta reda på 

vad personen motiveras av. Majoriteten av de privata cheferna anser att det är lätt, medan 

resten anser att det är ganska svårt eftersom att det är individuellt vad folk motiveras av: 

 ”det är nog väldigt olika, det är situationsbaserat tror jag” RP4.  

 

 

Att lönen tidigare räckte för att motivera anställda är något som några av cheferna inom privat 

sektor är överens om. De säger att man vill ha en ”klapp på axeln då och då” och att det 

fokuseras mer på motivation och arbetsmiljö idag, men att det är svårt att få tid till det. De 

privata cheferna försöker visa intresse för sina anställda och vill även ge dem beröm och 

uppskattning. RP4 tror att de yttre motivationsfaktorerna kommer att bli viktigare för att 

kunna konkurrera med andra företag. RP1 säger att han tror att det kommer bli viktigare med 

motivation med motiveringen att: 

 ”omotiverade anställda ger inga pengar till företaget”. 
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Analys  

Analysen baseras på resultatet av tio intervjuer med chefer inom offentlig och privat sektor 

samt den teori som samlats in och är strukturerad utefter frågeställningarna för studien. 

Under varje rubrik följer en analys av både de offentliga och privata chefernas svar för att 

kunna utläsa eventuella likheter och skillnader mellan sektorerna. 

__________________________________________________ 

Motivation i arbetslivet 

Definitionerna av begreppet motivation är många och forskare konstaterar att begreppet 

motivation är svårtolkat och kan användas på olika sätt (Ahl, 2004, s.20f). Flera respondenter 

hade svårigheter med att förklara begreppet, vilket kan bero på att de precis som forskarna 

upplever att definitionerna är många och att det kan vara individuellt. RO2 försöker hitta en 

”morot” för personalen så att de vill följa henne och prestera, vilket Weman-Josefsson och 

Berggrens citat syftar på.  

”En vanlig definition av motivation är det som uttrycks i en aktivitets riktning, intensitet 

och uthållighet. Motivationen styr alltså vad vi bestämmer oss för att göra, hur mycket eller 

ofta och hur länge vi gör det” (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 89-90).  

 

Både de offentliga och privata cheferna för liknande resonemang om att det handlar om att 

den anställda har en inre drivkraft, men också att man som chef ska försöka hitta det som den 

enskilda individen motiveras av. Detta motiveras av Gellerman som skriver att: 

”Motivation är konsten att hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att 

utföra sitt arbete så effektivt som möjligt” (Gellerman,1995, s.11). 

 

Tyder man de två ovan nämnda citaten kan man konstatera att motivation är förklaringen till 

varför vi gör någonting och som Weman-Josefsson och Berggren skriver i sin definition, hur 

länge och hur mycket vi gör det (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.89-90). RP2 

uttrycker att motivation också är förmågan att göra lite mer än vad man borde. Granskar man 

Gellerman och Weman-Josefssons definitioner handlar de enligt dem inte om förmågan utan 

snarare om viljan att utföra en aktivitet. RP2 påstående stämmer därmed överens med deras 

definition när det kommer till viljan att göra något och att göra det för att man vill.  
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Motivationsfaktorer 

Det finns både inre och yttre motivationsfaktorer som skapar motivation hos anställda. 

Exempel på inre belöning är faktorer som skapar en belåtenhet hos de anställda medan yttre 

belöning är exempelvis verbal eller materiell belöning (Gagne & Deci, 2005, s.356). 

Skillnader som går att utläsa från empirin är att de privata cheferna i större utsträckning 

nämner lön och förmåner som går under gruppen yttre motivationsfaktorer, prestation är 

ytterligare en faktor som de upplever som motiverande för de anställda. Offentliga chefer har 

istället ett större fokus på icke ekonomiska motivationsfaktorer, så som grupptillhörighet, 

bekräftelse och beröm. Samtliga chefer använder sig av inre och yttre belöningar men den 

stora skillnaden ses framför allt i att chefer inom den privata sektorn talar om ekonomiska 

faktorer. Oavsett om företag använder sig av inre eller yttre belöningar är det viktigt att 

ansträngningen för det utförda arbetet stämmer överens med den belöning som ges för arbetet. 

Om ansträngningen upplevs som högre än belöningen påverkar det den anställde negativt och 

kan sänka motivationen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.85).  

 

Gällande yttre belöningar så är det ingen av de offentliga verksamheterna som använder sig 

av belöningssystem medan två företag inom den privata sektorn använder sig av det. 

Bonussystem är ett vanligt verktyg för att öka motivationen hos de anställda (Mattson, 

Torbiörn & Hellgren, 2014, s.17). Pengar som ett motivationsmedel är dock ett dyrt alternativ 

och Gellerman (1995, s.17f) menar att det är ett ineffektivt sätt för att motivera.  

 

Maslow (1943, s.394) påstår att motivation skapas genom att det finns en strävan hos 

individer att nå högre upp i den behovstrappa som Maslow konstruerat. Detta skulle kunna 

förklara varför chefer upplever att det är individuellt vad anställda motiveras av. Enligt 

Maslows teori finns det fem typer av behov och att dessa behov är beroende av varandra så 

för att kunna motiveras av något högre upp i trappan behöver behovet nedanför vara 

tillfredsställt (ibid: s.394). Detta innebär att de anställda kan befinna sig på olika steg i 

behovstrappan, vilket gör att de också motiveras av olika faktorer vid olika tillfällen. 

Herzbergs modell över arbetsmotivation presenterar vad som motiverar människor och han 

delar upp faktorerna som främjar motivationen i hygien- och motivationsfaktorer (Chapman, 

2015). Hygienfaktorer är exempelvis lön och förmåner, vilket bidrar med tillfällig 

tillfredställelse. Motivationsfaktorer är att ge individerna ansvar, låta dem utvecklas och att 

deras arbete skapar mening (Chapman, 2015). Både de offentliga och de privata cheferna 
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presenterar fler motivationsfaktorer än hygienfaktorer när de diskuterar olika faktorer som 

bidrar till motivation. De nämner motivationsfaktorer så som utveckling, prestationer och 

arbetet i sig. De är färre chefer som nämner så kallade hygienfaktorer som lön och förmåner.  

 

Trivsel som motivationsfaktor är en gemensam nämnare bland de offentliga cheferna samt att 

få beröm, bekräftelse och att bli sedd. De offentliga cheferna tror att anställda vill få ut något 

av arbetet, vilket är en inre drivkraft eller en inre motivation som skapas genom att individer 

utför ett arbete de är intresserad av och lyckas med det. Buelens & Broeck (2007, s.65) 

konstaterar i deras studie att offentliga chefer och anställda i större utsträckning motiveras av 

inre motivationsfaktorer så som arbetsinnehåll, utveckling och ett meningsfullt arbete. Privata 

chefer och anställda värderar istället ekonomiska belöningar och högre lön (ibid: s.65f).  

Path-goal teorin syftar på att lyckas öka de anställdas prestationer och deras tillfredställelse på 

arbetet genom att fokusera på de anställdas motivation. Teorin poängterar relationen mellan 

ledarstilen och de anställdas egenskaper samt hur arbetet är utformat. Anställda kommer att 

vara motiverade om de tror att de kan utföra sitt arbete, att deras ansträngningar kommer att 

resultera i någonting och att det känns meningsfullt (Northouse, 2013, s.138). Det är något 

som RO2 också menar då hon tror att det är viktigt att de anställda känner att de själva vinner 

något på det dem gör. En offentlig chef nämner också att det är viktigt att vara tydlig med att 

berätta varför man gör olika saker på arbetet, för att i den mån det går undvika problem och 

underlätta för motivation.   

Arbetsmiljön är något som de privata cheferna anser kan påverka arbetsmotivationen både 

positivt och negativt. För att skapa en bra arbetsmiljö med bra arbetsförhållanden måste 

arbetet utformas på ett sätt så att de anställda får ta ansvar, vara självständiga men också göra 

något som känns betydelsefullt (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.95). Detta är något 

som cheferna själva kan påverka och genom att skapa trivsel på arbetsplatsen som samtliga 

chefer upplever att de gör. Privata chefer påpekar även specifikt att de försöker utforma 

arbetet så att de anställda har möjlighet att ta ansvar. Arbetsmiljön är betydelsefull för de 

anställdas trivsel och utveckling och viktiga faktorer för en god psykisk arbetsmiljö är bland 

annat att de anställda ska få känna meningsfullhet, social gemenskap och ha 

påverkansmöjligheter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.119-121). 
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Privata chefer nämner att konflikter och misslyckade mål bidrar till negativ stämning och en 

sänkt motivation. Flera av de offentliga cheferna menar att brist på kontroll och att inte ha 

möjlighet att påverka sin arbetssituation är motivationssänkande för de anställda. Enligt krav- 

och kontrollmodellen så är arbeten där de anställda har höga krav på sig, men där de får stöd 

och det finns möjlighet att vara med att påverka, det som ger förutsättningar för att de 

anställda ska känna glädje och motivation. Om arbetet däremot har för höga krav, inga 

påverkansmöjligheter och inget socialt stöd, kan negativ stress bland de anställda skapas 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s.81). Både de offentliga och privata cheferna pratar 

om att tidspress, arbetstyngd, att inte ha kontroll och en frånvarande ledning som 

motivationssänkande, vilket enligt krav- och kontrollmodellen kan leda till stress och andra 

problem.  

 

Arbetet med motivation, likheter och skillnader  

Matheson (2012, s.231f) hävdar att det inte finns några större skillnader i hur chefer inom 

offentlig respektive privat sektor motiverar personalen. Hans slutsats är att det snarare handlar 

om andra faktorer som gör att motivationen hos anställda varierar. Resultatet i denna studie 

visar att offentliga chefer upplever att anställda motiveras av bland annat beröm, återkoppling 

och kunna göra det lilla extra i arbetet. Privata chefer upplever istället att anställda motiveras 

av rutiner, gemenskap, delaktighet och lön. Buelens och Broech (2007, s.65) har till skillnad 

mot Matheson dragit slutsatsen att det finns skillnad mellan vad de offentliga chefer och 

anställda och privata chefer och anställda motiveras av.  

Privata chefer påpekar att de arbetar utefter att skapa delaktighet och fördela ut ansvar på de 

anställda. Att ha utvecklande arbetsuppgifter är något de utöver de ovan nämnda uttrycker 

påverkar de anställdas motivation och något de eftersträvar. Arbetsmotivationen hos anställda 

påverkas av både den rådande arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Utformas arbetet på att 

sådant sätt att de anställda har varierande arbetsuppgifter, att de kan arbeta självständigt och 

får ta ansvar skapas positiva känslor och de anställda kommer känna yrkesstolthet (Weman- 

Josefsson & Berggren, 2013, s.95).  

 

Andersen (2010, s.137) kom fram till att offentliga chefer i större utsträckning vill arbeta med 

att komma på nya idéer och arbetssätt samt att de förespråkar tillväxt. I denna studie arbetar 

de offentliga cheferna efter att vara tillgänglig och anträffbar för de anställda. Andersen 
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(2010, s.137) konstaterar också att privata chefer är omtänksamma och låter de anställda ta 

egna beslut och tar hänsyn till kollegorna. Denna studie visar att de privata cheferna bryr sig 

om sina anställda, arbetar för att de anställda ska vara delaktiga i arbetet och att de får ta 

ansvar.  

Simone (2012) menar att chefer ska försöka lära känna och förstå de anställdas tankar om 

annat än bara det som rör arbetet. Han förespråkar att man ska gå runt och samtala med de 

anställda för att kunna lära känna dem, förstå deras tankar och deras inre för att sedan kunna 

veta vad som motiverar dem (Simone, 2012). De offentliga cheferna är duktiga på att ha 

regelbundna träffar och att prata med de anställda. Dessa chefer vill också visa sig tillgängliga 

för de anställda så de när som helst kan komma och prata om det är något. Privata chefer visar 

även dem tendenser av Simones idé där en av de privata cheferna konstaterar att det är viktigt 

att som chef även bry sig om de anställda som privatpersoner. Detta för att skapa en trivsel på 

arbetsplatsen och öka motivationen. Hur ledarskapet är på arbetsplatsen kan ha stor påverkan 

på arbetsmotivationen och inte minst chefens personlighet och egenskaper. Genom att skapa 

ett förtroende hos personalen och arbeta för en organisationskultur som främjar förståelse och 

tillit kan en bra arbetsmiljö skapas. Det påverkar de anställda positivt och skapar relationer 

inom företaget som bidrar med ökad motivation (Caldweel & Dixon, 2009, s.91). Privata 

chefer konstaterar att omtanke är en viktig metod för att främja motivation vilket också bidrar 

till en den organisationskultur som Caldweel och Dixon talar gott om. Precis som de skriver 

så påverkar ledningen de anställda och den här studien visar att både de offentliga och privata 

cheferna betonar att en icke närvarande ledning är något som har en negativ inverkan på 

motivationen.   

Uppfattningarna om det är lätt eller svårt att motivera är väldigt varierande inom båda 

sektorerna. Två privata chefer konstaterar att det är väldigt individuellt hur lätt de anställda 

motiveras medan de andra syftar på att det är väldigt olika vad individer blir motiverade av. 

Situationsanpassat ledarskap bygger på att man som chef ska anpassa sitt ledarskap utefter 

den situation man befinner sig i. Detta innebär att chefen måste anpassa sitt ledarskap efter de 

behov som individen har för att skapa ett effektivt ledarskap (Northouse, 2013, s.100). 

 

Synen på motivation i förändring och framtid  

I Latham och Ernsts (2006, s.191) artikel Keys to motivating tomorros`s workforce 

konstaterar de att pengar var dåtidens motivationsfaktor. Detta är något som cheferna inom 
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både offentlig och privat sektor är samstämmiga om. De flesta respondenter inom både 

offentlig och privat sektor är överens om att arbetet med motivation kommer att öka och att 

konkurrensen kommer att bli hårdare i framtiden (Steers, Mowday & Shapiro, 2004, s.383). 

En privat chef tror att lön och förmåner kommer bli ännu viktigare i konkurrensen medan en 

offentlig chef tror att det kommer krävas mer av exempelvis utveckling. 

Hur arbetet med motivation kommer att se ut i framtiden är ett outforskat område men man 

kan konstatera att det är en viktig konkurrensfördel. Steers, Mowday och Shapiro (2004, 

s.384) slår fast att tid är en bristvara på dagens arbetsplatser vilket gör det viktigt att företag 

prioriterar anställdas utveckling för ett effektivare företag. Tid är något som samtliga chefer 

önskar sig mer av för att kunna främja anställdas arbetsmotivation.  
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Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser uppdelade i likheter och skillnader och i 

diskussionen som följer reflekterar författarna över de resultat som framkommit och försöker 

resonera kring olika aspekter som kan ha betydelse för de svar som givits. Här för författarna 

egna resonemang som kopplas till respondenternas svar. Sist i avsnittet finns en 

metoddiskussion där författarna kritiskt granskar sig själva och tillvägagångssättet.  

 

Slutsatser 

Syftet med studien är att analysera och jämföra hur chefer inom offentlig och privat sektor 

motiverar sina anställda till att prestera i arbetet. Studiens empiri kan fastslå att motivation i 

arbetet är en viktig faktor för företag, men definitionerna av motivation varierar, vilket gör att 

många upplever begreppet som svårdefinierat. Motivation beskrivs som en ”morot” och de 

anställdas inre drivkraft, där chefernas uppgift är att hitta vad den enskilda individen 

motiveras av.   

 

Likheter mellan de offentliga och privata cheferna 

De offentliga cheferna försöker överlag att motivera sin personal genom att vara tillgänglig 

och närvarande på arbetsplatsen samt ge bekräftelse till de anställda. Privata chefer skapar 

motivation genom bekräftelse, omtanke, delaktighet och fördela ut ansvar. Samtliga chefer 

har varierande åsikter kring hur det är att motivera andra men de är överens om att vad de 

anställda motiveras av är individuellt och att trivseln är viktig för motivationen. För att skapa 

trivsel på arbetsplatsen har alla chefer liknande arbetssätt då de försöker anordna olika 

aktiviteter som skapar gemenskap. Samtliga chefer inom båda sektorerna är också överens om 

att arbetet och synen på motivation har förändrats och att lön var en större motivationsfaktor 

tidigare.  

 

Skillnader mellan de offentliga och privata cheferna 

Resultaten visar att motivationsfaktorerna är många till antalet och att chefer inom offentlig 

sektor upplever att människor, bekräftelse och trivsel är faktorer som motiverar. De 

konstaterar att motivation ofta kommer från en inre drivkraft hos individerna men vad som ses 

som motiverande är också varierande beroende på yrke. Resultatet i studien visar att man 

inom privat sektor upplever trivsel, delaktighet, lön och förmåner som olika drivkrafter för 

personalen. Precis som tidigare forskning av Buelens och Broeck är de centrala slutsatserna i 
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den aktuella studien att privata företag i större utsträckning ser lön, förmåner och prestationer 

som motiverande, medan offentliga verksamheter upplever utveckling, förbättring och inre 

motivationsfaktorer som mer motiverande.  

 
När det gäller framtiden så tror de offentliga chefer att motivationsarbetet i framtiden kommer 

kräva mer av cheferna och företagen i form av arbetsmiljö och utveckling. De privata 

cheferna är inne på ett liknande spår men tror att företag i framtiden kommer behöva fokusera 

mer på motivation för att kunna vara konkurrenskraftiga.  

 

Tabell 1. En övergripande tabell som utifrån studiens frågeställningar visar delar av de offentliga - och 

privata chefernas svar. 

 Offentliga Chefer Privata Chefer 

Vad motivation är En ”morot” En ”morot” 

 Något som tar individer 

framåt & utvecklar dem 

Att kunna se resultatet av 

något 

  En egen drivkraft att göra 

något 

   

Motivationsfaktorer Bekräftelse Trivsel 

 Grupptillhörighet Gemenskap 

 Patienter & kundbemötande Arbetsmiljö 

 Trivsel Lön & förmåner 

 Arbetsmiljö Delaktighet 

 Återkoppling Påverkansmöjlighet 

 Närvarande chef Arbetsledaren  

   

Motivationssänkande Låg kontroll Tidspress 

 Ingen möjlighet till att påverka Negativ stämning 

 Nedskärningar Konflikter 

 Arbetstyngd  Misslyckade mål 

   

Hur chefer arbetar  Regelbundna träffar Visa omtanke 

för ökad motivation Träffa anställda dagligen Arbeta med delaktighet 

 Tydlig med varför saker ska göras Ge ansvar 

  Utvecklande arbetsuppgifter 

  Låta anställda ta beslut 

   

Motivation över tid 

och i framtiden 

Krävs mer av arbetsgivaren idag Lön räckte för motivation 

tidigare 

 Lön var en viktigare 

motivationsfaktor tidigare 

Kommer bli viktigare med 

motivation för att kunna 

konkurrera  

  Lön & förmåner kommer bli 

viktigare  
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Diskussion  

Vi upplevde att respondenterna hade svårt för att definiera och beskriva ordet motivation. Det 

var många som tyckte att begreppet ”kändes” enkelt att förklara, men var svårt att sätta ord på 

vad det innebar för dem. Detta tror vi kan bero på att det finns många olika definitioner av 

motivation och att det är väldigt individuellt, vilket våra respondenter också uttrycker.  

 

När det gäller vad de anställda motiveras av svarar de privata cheferna främst att deras 

anställda motiveras av lön och olika förmåner. Det tror vi har att göra med att fler privata 

företag har möjlighet att använda pengar och förmåner för att motivera och därför satsar de 

mer på detta. Vår uppfattning är att offentliga verksamheter för det mesta har hårda 

ekonomiska riktlinjer att följa då dessa verksamheter ofta bedrivs av skattemedel och inte är 

vinstdrivande. Därmed har de inte samma möjligheter att ta till ekonomiska hjälpmedel för att 

motivera utan får arbeta med andra motiverande faktorer som exempelvis trivsel, arbetsmiljö 

och organisationskultur. Två av de privata cheferna berättade också att de hade någon form av 

belöningssystem, varav en sa att det var så litet att det knappt märktes. Vi blev lite förvånade 

över att det inte var fler av de privata företagen som använde sig av det eftersom vi haft 

uppfattningen att det är relativt vanligt inom privat sektor. Däremot var det inte lika 

överraskande att de offentliga verksamheterna inte använde det av den anledningen att det just 

är offentlig verksamhet.  

 

De flesta respondenter är överens om att lönen var en större motivationsfaktor förr, men att 

det i dagens arbetsliv krävs något mer. Det är dock intressant att en offentlig chef anser att 

lönen är av större betydelse idag, vilket skiljer sig från vad alla de andra tillfrågade cheferna 

svarade på frågan. Vi tror att chefen kan ha en poäng i det att lönen är viktigare nu eftersom 

att vi i dagens samhälle vill kunna leva med en relativt hög standard. Vi vill kunna resa, köpa 

nya saker och leva ett liv där vi inte behöver oroa oss för pengar och då måste vi också få bra 

lön för det arbete vi gör, vilket gör den offentliga chefens resonemang rimligt.  

Alla de offentliga cheferna arbetar ganska likt varandra när det kommer till vad man konkret 

gör för att motivera sina anställda. De tycker att man ska finnas tillgänglig och vara ute 

mycket bland de anställda. De privata cheferna försöker visa att de bryr sig om de anställda 

och arbetar för att de ska få vara delaktiga i arbetet. Några chefer inom båda sektorerna hade 

svårt att svara på frågan om hur de motiverar sina anställda. Kanske beror det på att de inte 
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reflekterat över det tidigare eller så har det en personlighet med egenskaper som gör att de 

helt enkelt motiverar utan att tänka på det. Därför tror vi att flera av våra respondenter är 

duktigare på att motivera än vad de själva vet om.   

 

Båda chefsgrupperna är överens om att motivation är mer uppmärksammat idag än tidigare 

och flera av cheferna konstaterar också att anställda kräver mer av arbetet idag. Vi tycker att 

det verkar som att allt fler chefer och företag börjar lägga mer tid och resurser på personalen 

då de förstått hur viktig personalen är för företagets överlevnad och framgång. Vi tror att den 

största anledningen till det är att arbetet har förändrats och att arbetsmarknaden har utvecklats. 

Som anställd idag nöjer man sig inte bara med att ha ett arbete och lön, utan man vill ha 

möjlighet att utvecklas, en bra arbetsmiljö, en trivsam arbetsplats med trevliga arbetskamrater.  

 

Vi tror att arbetet med motivation kommer att öka med framtiden och att det blir viktigt för att 

man ska kunna behålla och attrahera ny arbetskraft. Som någon nämnde i intervjuerna så 

kommer de ökade kraven från anställda innebära att det ställs högre krav på chefer och risken 

är att duktiga medarbetare försvinner om man inte kan leva upp till kraven. Lön är något som 

alla företag erbjuder, vilket kräver att man som arbetsgivare måste erbjuda andra saker för att 

behålla anställda och tillmötesgå deras krav. För att skapa effektiva och framgångsrika företag 

tror vi att det behövs kompetent arbetskraft, men framförallt en kompetent och motiverad 

arbetskraft. 

 

Metoddiskussion 

Vi tycker att vi valde rätt typ av metod för vårt syfte med studien. Genomförandet av 

kvalitativa intervjuer gjorde att vi fick uttömmande svar och möjligheten att ställa följdfrågor. 

Att genomföra intervjuerna på respondentens arbetsplats tycker vi var ett bra val då det 

kändes som att respondenterna kunde vara avslappnade och ge ärliga och bra svar. Detta 

genererade dock att vi vid vissa tillfällen blev störda av andra anställda vilket resulterade i att 

respondenten ibland kunde tappa fokus.  

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval och vi förstår att detta kan upplevas mindre trovärdigt, 

men vi tror inte att det har påverkat resultatet något eftersom att vi inte hade någon nära 

relation med respondenterna. Vi genomförde tio kvalitativa intervjuer och antalet kan 

självklart diskuteras som vid många andra kvalitativa studier. Hade vi genomfört ett fler antal 

intervjuer hade vi såklart kunna dra större generella slutsatser och se fler likheter och 
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skillnader. Kanske hade det gått att genomföra kortare intervjuer för att kunna göra fler, men 

vi var rädda att vi skulle gå miste om värdefull information om vad respondenterna tänker och 

gör för att motivera. 

 

Vi upplevde att det ibland var svårt att få uttömmande svar från respondenterna. Vår 

upplevelse var att vissa respondenter inte visste vad de själva gjorde för att öka motivation 

vilket självklart påverkade vårt resultat. En respondent sa exempelvis ”man är som man är”. 

Vi tror att de finns mycket som cheferna gör som de inte reflekterar över och varför. Men vi 

tycker att vi genom att ha många frågor som liknande varandra men med olika syften ändå 

lyckades få en rättvis bild över hur de arbetar och ser på motivation.  

 

Eftersom att vi valde att ha semistrukturerade intervjuer och ha öppna frågor så tolkade vissa 

respondenter frågor olika. En del svarade på individnivå medan andra pratade ur ett större 

perspektiv. Detta upplever vi inte påverkade resultatet i större utsträckning utan vi fick ut 

kärnan av respondenternas tankar om ämnet.  

 

Fortsatt forskning på arbetsmotivation är nödvändigt för att arbetsmarknaden ständigt 

förändras och för att krav från anställda när det gäller motivation troligtvis kommer att öka. 

Det gör arbetsmotivation till ett ämne som måste utvecklas och forskas mer om. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Introduktion:  

Vi läser vår sista termin på personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och skriver nu vår 

C-uppsats. Vi har valt att studera hur olika chefer motiverar sin personal, hur man ser på det 

och hur man arbetar med motivation. Vi kommer att intervjua tio chefer varav hälften från 

offentliga sektorn och hälften från den privata. Vi kommer sedan försöka jämföra och 

undersöka om vi hittar några likheter eller skillnader. När uppsatsen är klar får du självklart 

en kopia om du skulle vilja det.  

 

 

Informationskravet gås igenom innan 

Samtyckeskravet- Deltagarna i undersökningen får själva bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter som kommer fram är konfidentiella och 

intervjupersonerna kommer att bestå anonyma för alla utom författarna.  

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål.  

 

Fråga om det är okej att spela in samtalet!  

 

Bakgrundsfakta om respondenten 

Be informanten att berätta om sin yrkeskarriär.  

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som chef?  

Hur länge har du arbetat som chef på din nuvarande arbetsplats? 

Hur många anställda arbetar under dig? dvs. i din närmaste arbetsgrupp?  

Hur skulle du beskriva dig själv som chef? 

 

Motivation 

Hur skulle du beskriva ordet motivation? 

Vilka olika faktorer finns för att man ska känna motivation? 

Vad motiverar dig i ditt yrke?  

 

Hur gör du för att motivera dina anställda i vardagsarbetet? 
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Vilken eller vilka av dessa är de viktigaste tror du?  

 

Vad tror du att dina anställda motiveras av i sitt arbete? 

Vad i arbetet kan sänka motivationen? 

 

Anser du att det är lätt eller svårt att motivera de anställda, varför? 

 

Hur skulle du vilja arbeta med motivation?  

Vad gör du för att dina anställda ska trivas? 

 

Hur ser man på motivation i ditt företag/organisation? 

Vilka möjligheter att arbeta med motivation finns det i din organisation? (ex. utbildning) 

Använder ni belöningssystem? 

 

Syn på motivation över tid 

Har synen på motivation förändrats?  

Hur upplever du att dina anställda blir motiverade idag jämfört med tidigare?  

Har arbetet med motivation förändrats sedan du började?  

 

  


